SPAR VEGG- OG GULVPLASS MED SAXI FOLDEDØRER

SAXI FOLDEDØRER GIR DEG VALGFRIHET I DESIGN OG FARGER, HØYDER OG BREDDER

PRAKTISK, STILRENT OG ØKONOMISK. VELG UTFØRELSE SOM PASSER DEG.

Foldedører er et praktisk valg, uansett om man bor trangt eller
ikke. En vanlig slagdør tar nesten 2m2 veggplass når den
står åpen og ca 1m2 gulvplass når den åpnes eller lukkes.
En foldedør er derfor et godt valg når man vil utnytte plassen
maksimalt – med både større gulvplass, veggplass
og bedre romutnyttelse.

SAXI EKSKLUSIV

Med en foldedør fra Saxi er det enkelt å stenge av kjøkkenet
for matos, lyder eller en uryddig benk når gjestene kommer.
Med f.eks. en Saxi Eksklusiv er det enkelt å løse problemet,
og samtidig beholde rommet både lyst og åpent, med klare
eller sotede glass i panelene.

Varmer du opp rom du sjelden bruker?
Med en foldedør kan du med enkle grep dele opp større
rom, lukke av avdelinger du ikke bruker eller dele den
unødvendig store stuen i to. Ved bruk av en foldedør fra Saxi
beholder du muligheten til å møblere hele rommet, mens
du samtidig kan spare penger på fyringsutgiftene.

SAXI EKSKLUSIV

SAXI CLASSIC

FYRINGSØKONOMISK!
DEL DET STORE ROMMET.

SKREDDERSYDDE LØSNINGER AKKURAT SOM DU ØNSKER.

SAXI 4

SAXI CLASSIC

SAXI 4 furu

SAXI 4 EIK

VI PRODUSERER ETTER KUNDENS ØNSKER OG BEHOV
Saxi Foldedører kan leveres etter kundens ønske, med eller
uten styring i gulv. Det er to valgmuligheter for gulvstyringen,
enten ovenpåliggende terskel med styrespor i heltre eik, eller
gulvskinne i aluminium for nedfelling. Gulvstyringen gjør
foldedøren mer stabil og enklere i bruk.
Som standard leveres foldedøren med håndtak i tre, tilpasset
dørens overflate. I håndtaket sitter en sneppertlås, som
ved behov kan skiftes ut med en alminnelig nøkkellås.
Toppskinne i aluminium og foringer tilpasset dørens overflate
leveres med alle foldedørmodellene.

FARGER OG OVERFLATER
- DITT VALG!
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REVLUSJONERENDE I 1937 OG STADIG I UTVIKLING
Saxi har produsert og solgt foldedører siden 1937, og vi har
i alle disse årene lagt vekt på at våre produkter skal forbindes
med kvalitet.
Vi har vært opptatt av å skape funksjonelle og praktiske
løsninger for kundene våre. Med utgangspunkt i basismodellene, kan vi tilby skreddersydde løsninger som møter
nær sagt alle ønsker, både designmessig og funksjonelt.
Alle Saxi-produkter er laget med tanke på miljøet.
Vi utnytter materialene maksimalt og vi anvender
produksjonsmetoder som ikke er skadelig for
omgivelsene og miljøet rundt oss.

PRODUKTINFORMASJON
Saxi 4
Paneler i hvit laminat, furu eller eik finer.
Trehengsler mellom panelene er tilpasset dørens overflate.
Takskinne i aluminium, med foringer i samme utførelse
som døren.
Sneppertlås, med mulighet for nøkkellås.
Dørbredder fra ca 70 cm til 10 meter.
Dørene kan leveres med buet toppskinne, dvs. at døren
kan gå i bue.
Saxi Eksklusiv
Samme utvalg i paneler som Saxi 4.
Leveres med fasettslipte glass, enten klart eller sotfarget,
eller tette fyllinger som passer dørens overflate.
Saxi Classic
Døren har en konstruksjon av sakser i stål og spiler av
kryssfiner, trukket utvendig med kunstlær.
Farger: Offwhite, beige, brun, grå, svart, rød og grønn.
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